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         queremos traballar
pola Laracha para avanzar
como NaciónArnela

A Laracha
Número 2. Epoca 2ª  / Abril 2007

Queremos presentarvos o mellor
equipo para A Laracha: as persoas
que integramos a candidatura do
BNG nestas eleccións municipais.
Combinamos a experiencia, a reno-
vación, a vontade de querer facer
ben as cousas e a formación nece-
saria para realizalas.
Consideramos que as próximas
eleccións municipais son unha
oportunidade única que o pobo da
Laracha debe aproveitar, optando
por unha formación política coma o
BNG que lle ofrece traballo sen
desmaio na defensa dos lexítimos
intereses veciñais.
Na Laracha hai moito por facer, por
iso é necesario que o próximo gober-
no municipal da Laracha sexa un
goberno serio, eficaz e comprometi-
do con todo o pobo. Co BNG é posi-
ble: un goberno municipal do BNG
coordinado co goberno da xunta de
Galicia, coa Deputación e con outras
administracións contribuirá enorme-
mente a acadar obxectivos en todos
os eidos, e marcarán un fito na histo-
ria da Laracha. Un goberno munici-
pal que non busque a absurda cris-
pación continua con aquelas persoas
e institucións que non teñan a
mesma cor política (como fixo o PP
nesta lexislatura perxudicando tanto

Agora queremos asinar o convenio
co Consorcio Galego de Servicios
Sociais da Vicepresidencia da
Xunta. A finalidade é crear unha
rede pública de asistencia aos
maiores, á infancia, a familias e per-
soas con necesidades especiais. A
construcción e posta en funciona-
mento dun Centro de Día que será
de grande axuda para todas as
familias (atención xeriátrica, terapia
ocupacional para os nosos maio-
res), Galescola, centros cívicos, ,
entre outros servicios. 
Sen esquencernos da atención á
mocidade, a mellora da oferta cul-
tural e educativa, obras públicas
que signifiquen unha mellora nas
condicións de vida das veciñas e
veciños (saneamentos e abastece-
mentos de auga), cun urbanismo
que posibilite un medre ordenado
equilibrado e xusto para todos,
lonxe de intereses especulativos. 

Con este novo número da “Arnela”, o BNG
da Laracha inaugura unha nova época
para o noso boletín. Cun formato máis
accesíbel, moderno e a toda cor,
trasladaremos ás veciñas e veciños a
información política de maior interese.
Este número centrámolo na presentación
da nosa candidatura ás próximas
eleccións municipais e a algunhas persoas
que a compoñen, uns, veteranos
militantes, outros, novos compañeiros
que se unen ao noso proxecto común. 

ao noso concello).
Todos sabemos o todo o que traba-
llou o BNG, por exemplo: para que
o parque empresarial de Lendo-A
Laracha sexa unha realidade den-
tro duns meses. Un parque indus-
trial público que permita un desen-
volvemento sustentábel da nosa
localidade.
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Xosé Antón de la Fuente Subiela: “Unha
candidatura para que A Laracha avance”

Edita: BNG A Laracha

Porque Queremos
Traballar para que 
A Laracha Avance



Nas vindeiras eleccións munici-
pais o BNG presentará tres candi-
datos pola parroquia de Vilaño:
Yolanda Ramos Facal, Silvia
Pérez Lodeiro e Marcos Pazos
Sánchez.
Yolanda estudou a FP de tecnica
en anatomía patolóxica e na
actualidade é traballadora de
AUDASA. Presentase por vez pri-
meira na candidatura do BNG:
“decidin ser parte da candidatura
do BNG da Laracha porque sei
que nesta formación van a escoi-
tar o que eu quero explicar,
somos un equipo de persoas con
ilusión por cambiar A Laracha”
Silvia é do lugar da Areosa e traba-
lla como profesora no IES Agra de
Leborís, é candidata por segunda
vez co BNG e espera mellores

O BNG presenta como candidatos en Golmar a
Óscar Calvo e a Lucía Domínguez, os cales parecen
levar unha traxectoria paralela pois ambolosdous
comenzaron a militar no nacionalismo desde moi
novos e presentanse por segunda vez na
candidatura do BNG. Non rematan aí as
coincidencias pois Lucía está rematando a carreira
de Ciencias Políticas mentras traballa nunha
coñecida tenda de roupa. Tamén Óscar estudou a

mesma carreira ao tempo que traballaba. Na actualidade é o
responsable da Federación de Banca da CIG na comarca así
como Responsable comarcal de finanzas do BNG.  
Indican que desde que o BNG goberna na Deputación e na
Xunta de Galiza a Golmar xa se lle notou pois “comenzaron as
obras de reparación da estrada da Laracha á Silva que tantos
anos levabamos reclamando e que foi unha prioridade desde
o inicio da lexislatura anterior”.
Lucía e Óscar son uns activos membros de diversas
asociacións culturais e veciñais, o que explica tamén a súa
visión compartida acerca das políticas culturais e de
participación social. “O BNG ten como unha das súas metas
fundamentais a de facer da participación social na xestión
pública unha realidade. Unha xestión municipal eficaz non se
pode facer sen atender ás propostas das veciñas e veciños”
indica Óscar, ao que Lucía engade “sabemos que lograr isto é
moi complexo pero para que a xente se involucre temos que
fomentar o asociacionismo, con políticas como dar contido
real a infraestruturas como a Casa da Cultura ou  convertir as
escolas unitarias en Centros Cívicos Polivalentes que sexan
auténticos dinamizadores sociais e culturais permitindo ás
asociacións ter unha infraestrutura que lles permita ter unha
actividade permanente e de calidade”. Un exemplo desta
política de posta en valor das infraestruturas é a recuperación
e posta en valor da rectoral de Golmar para convertila nun
Centro de Interpretación dos Muiños da Costa da Morte, “esta
infraetrutura creada polo BNG desde a Deputación terá un
gran impacto na parroquia e no concello, sempre e cando
teñamos un goberno municipal que faga o esforzo de darlle a
importancia que este centro merece”.

resultados pois a xente valora o
excelente traballo realizado polo
noso grupo municipal e polos
gobernos onde o BNG ten presen-
za: “políticas coma o impulso dos
centros de día ou o transporte
adaptado para discapacitados fan
do BNG a garantía duns servizos
sociais de calidade”.
Marcos, que traballa na produc-
ción de aluminio primario, é a pri-
meira vez que se presenta na can-
didatura. Faino, en palabras del,
por varias razóns, “unha delas é
pola seriedade coa que o BNG
leva traballando ao longo dos
anos, en equipo e sen crear a
crispación que se detecta noutros
partidos do noso concello”.
Desde o BNG da Laracha estamos
seguros de que as veciñas e veci-

Estes son os candidatos do BNG por Vilaño

Óscar Calvo e Lucía Domínguez serán os candidatos
por Golmar
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ños de Vilaño encontrarán nos tres o
referente político amigable e sincero a
quen se poidan dirixir para todo aquello
que a parroquia demande.

2



Le
nd

o 
e 

Ca
bo

vi
la

ño
Co

iro
, E

rb
oe

do
 e

 S
oa

nd
re

s

Desenvolvenento sustentable 

Grazas á decidida acción do BNG
desde a Xunta de Galiza, A
Laracha contará na próxima lexis-
latura cun parque industrial públi-
co que garantirá un desenvolve-
mento económico e industrial
ecolóxicamente sustentable e que
permitirá fixar emprego e poboa-
ción no noso concello, especial-
mente nas parroquias de Lendo e
Cabovilaño.
Manuel García Caamaño, fonta-
neiro da parroquia de Cabovilaño,
é un activo militante do BNG e
forma parte, por segunda vez, da

candidatura nacionalista. Consi-
dera que “un dos proxectos máis
interesantes e que pode influír
moito na nosa parroquia é o pro-
xecto do parque industrial, polo
que tanto está a traballar o BNG
no goberno da Xunta de Galiza
coma nós, desde o BNG da
Laracha”.
Patricia Aldao (que se presenta
por Lendo e é a candidata máis
nova da lista) concordando co
dito por Mauel opina que “outro
proxecto que dará moito que falar
é o Centro de Día, que aportará
solucións á integración dos
nosos maiores nunha vida activa
e social”. 
Por Cabovilaño tamén é candida-
ta Dores Negreira Gómez,
Graduada Social que traballa
como asesora legal na CIG (o sin-
dicato nacionalista), que ao ser
preguntada por qué se decidiu a
dar o paso de ser candidata do
BNG teno moi claro “porque

defendendo todos os días os direitos
dos traballadores entendo que o
BNG é a única forza política que ten
claro que as institucións teñen que
estar ao servizo de todos e nón de
uns poucos”

Irene Medín Blanco é de Lendo e
pese a súa curta idade xá conta
cunha longa traxectoria política en
Galiza Nova (as mocidades do
Bloque) á que se afiliou con só 16
anos, engade: “A candidatura do
BNG reflexa todos os matices da
nosa sociedade, temos xente de
todo o territorio, de estudos e ofi-
cios diversos, e de todas as idades”

Compromiso coas parroquias rurais
O BNG da Laracha ven defendendo
desde sempre a necesidade de que
as parroquias rurais, coma Coiro,
Erboedo e Soandres, teñan os ser-
vizos básicos necesarios e unhas
boas comunicacións. Nestas
parroquias o BNG da Laracha pre-
sentará como candidatos a J.
Ramón Mallo Buño (Erboedo),
Esther Castro (Coiro) e Manuel F.
Calvete (Soandres).
J. Ramón Mallo Buño, ten 40
anos e é labrego. Preséntase por
primeira vez na candidatura do
BNG. Amósase convencido en aca-
dar un magnífico resultado nestas
eleccións pois “o BNG xa demos-

trou que é capaz de facer polícas
de gran calado social, coma a cre-
ación do Banco de Terras” posto
en marcha desde a Consellería de
Medio Rural, “é o tipo de medidas
que se viñan demandando desde
os sectores produtivos, que per-
mitirán asegurar un futuro para o
agro”

Esther Castro González concorda
con Ramón e explica que “xa
viñan facendo falta políticas que
se preocuparan dos problemas
reais da xente en lugar de buscar

un rendemento electoral inmediato”.
Esther, de 33 anos, é diplomada en
Educación primaria,  ten unha licen-
ciatura en psicoloxía e outra en psi-
copedagoxía, ademais ten un diplo-
ma  DEA e está a preparar a tese
doutoral. É a segunda vez que se pre-
senta na candidatura do Bloque, ao
que considera “a forza política mellor
preparada para gobernar xa que ten
un programa orientado ás necesida-
des existentes".
Neste sentido, Manuel F.  Calvete
Landeira, incide en que “a seriedade
aportada polo BNG ao longo da lexis-
latura debe visualizarse no apoio das
persoas da Laracha ao noso proxec-
to”. Entende que “non hai mellor
equipa ca do BNG, nin proxecto inte-
gral a desenvolver na Laracha como
o noso”. Manuel naceu e reside na
parroquia de Soandres ten 33 anos,
e é enxeñeiro naval.
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A candidatura do BNG
reflexa o que é a nosa
sociedade, somos xente de
todo o territorio, de estudos
e oficios diversos, e de
todas as idades

non hai mellor
equipa ca do BNG, nin
proxecto integral a
desenvolver na Laracha
como o noso
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A Contracapa

aquí está o BNG!

Coñece a Candidatura do BNG na
Laracha para as eleccións municipais 07
1-Xosé Antón de la Fuente Subiela. Candidato á
alcaldía
Responsable de mantemento de aparatos de electro-
medicina. Está a rematar a diplomatura en Educación
Social. Actual portavoz municipal do BNG no concello
2-Carolina Castiñeiras Brandón. Paiosaco – Lestón
Esteticista. Vice-responsábel local BNG e vice-res-
ponsábel comarcal de Galiza Nova
3-Xoán Manoel Sande Muñiz. Torás – A Laracha 
Administrativo do SERGAS. Secretario comarcal de
Sanidade da CIG na Coruña. Responsábel local BNG
e concelleiro do Grupo Municipal 
4-Mónica Castro Nogareda. Soutullo
Técnica superior en Educación Infantil, traballa na
campaña de animación á lectura nunha biblioteca.
Está a rematar os seus estudos de Psicoloxía na USC
5-Francisco Rey García. Caión
Licenciado en Químicas. Está a preparar o doutora-
do. Desenvolve a súa actividade profesional nun
grupo de investigación da USC.
6-María Yolanda Ramos Facal. Vilaño
É Técnica en Anatomía Patolóxica. Empregada de
Audasa. 
7-Oscar García Iglesias. Montemaior
Traballador da ONCE
8-Oscar Calvo Varela. Golmar
Licenciado en Ciencias Políticas. Responsábel da
CIG-Banca na Coruña
9-María Esther Castro González. Coiro
Diplomada Educación Infantil, Licenciada en
Psicoloxía, en Psicopedagoxía, e ten un Diploma de
Estudos Avanzados e Psicoloxía. Está a preparar o
doutorado.
10-Patricia Aldao. Lendo
Estudante de Imaxe para o diagnóstico
11-Manuel García Caamaño. Cabovilaño
Ocupación: Fontaneiro
12-María Silvia Pérez Lodeiro.Vilaño
Profesora de PT no IES Agra de Leborís
13-José Ramón Mallo Buño. Erboedo
Labrego
14-Manuel Francisco Calvete Landeira. Soandres
Enxeñeiro Naval
15-María Rey Vilas. A Laracha
Profesora de Bioloxía e Xeoloxía no IES Agra de
Leborís da Laracha. Licenciada en Bioloxía pola USC.
DEA en Didáctica e Organización Escolar

16-Luciano García Cotelo. Lestón
Ocupación: Carniceiro
17-Dolores Oviedo Lareu. Caión
Artesá. Concelleira nas dúas últimas lexislaturas
18- María Dolores Negreira Gómez. San Román de
Cabovilaño
Graduada Social. Asesora legal no sindicato CIG
19- Angel Bértoa Bolón. Montemaior
Gandeiro
20- Lucía Domínguez Rodríguez. Golmar
Remata este ano a licenciatura en Ciencias Políticas
e traballa como dependenta.
21- Adrián Barreiro Añón. Torás
É Soldador e Sindicalista na súa empresa
22-Marcos Antonio Pazos Sánchez. Vilaño
Empregado na fabricación de aluminio primario
23- María Carmen Regueira Varela. Torás
Profesora de Pedagoxía Terapeutica 
24-Xulio Ponte Veiga. Paiosaco
Soldador-caldereirista 
25-María Jesús Torviso Guerra. A Laracha
Enfermeira no centro médico da Laracha
26- Irene Medín Blanco. Lendo
Técnica en marqueting e comunicación
27- Oscar Queijeiro Lodeiro. Torás
Óptico-Optometrista 

Se desexa contactar co BNG da Laracha ou
recibir a ARNELA diríxase a:
Portavoz Municipal do BNG: 679 457 105
Responsable Local do BNG: 646 916 638
Para seguir a actualidade do BNG da Laracha:
www.subiela-bng.org
www.bng-galiza.org/laracha


